ALIPAINEISTETTU

FLEXWALLS BIOROOM KIT

Alipaineistettu

Flexwalls Bioroom Kit
Johdanto:
Uusi Mitec-ratkaisu, Flexwall Bioroom Kit –eristystila, on Flexwall Cleanroom -puhdastilojen hallittujen eristysrakenteiden
jatkotuote, joka on tarkoitettu bioeristykseen sairaaloissa, sekä tutkimuksen ja lääketieteen saralla.
Asennus mahdollista jopa ilman erikoistyökaluja tai erikoistunutta henkilöstöä, myös tiloihin joihin perinteiset rakenteet
eivät mahdu helposti. Järjestelmä mahdollistaa purkamisen, kokoamisen, laajentamisen, uudelleenkonfiguroinnin ja
ilmankäsittelyn parantamisen, korostaen edelleen MITEC-tuotannolle tyypillisiä modulaarisuus- ja
joustavuusominaisuuksia. Flexwalls Bioroom Kit perustuu yhdenmukaisten osien kokoamiseen, jotka voidaan yhdistää
toisiinsa saavuttaakseen halutut mitat.
Bioeristys tutkimalla optimoitua asettelua: sisäänkäynnin esikammion ILMALUKKO, tartuntavaarallisten materiaalien
poistoaukon tarvikkeet tai laitteiden ja prosessilaitosten seinäliitännät, eristysrakenne, jolla on hyvin pienet häviöt,
kaksinkertainen este (ilman sisääntulo ja poistoaukko) HEPA-suodattimilla, kaksivaiheiset HEPA-suodattimet
poistoaukossa turvallisuuden varmistamiseksi ja korkean suorituskyvyn omaava teollinen itsetuulettava imumoduuli
jatkuvaan käyttöön.

Flexwalls Bioroom Kit -järjestelmän osat:
• Modulaarinen tukirakenne, joka on toteutettu piiloruuveilla yhteen kiinnitetyillä tekniikkaprofiileilla, väri
RAL9010;
• läpinäkyvä joustava seinämoduuli johtavasta/dissipatiivisesta muovista; puhdistettavissa tavallisesti
käytetyillä sterilointituotteilla
• kattomoduuli joustavalla seinämoduulilla johtavasta/dissipatiivisesta muovista; puhdistettavissa
tavallisesti käytetyillä sterilointituotteilla
• ovimoduuli, joka koostuu anodioksidoidusta alumiinirungosta johon kiinnitetty turvalasi tai täysin
kirkkaasta läpinäkyvästä metakrylaatista, suunniteltu sopimaan seinämoduuliin. Voidaan varustaa
lukituksella; oven mitat 1225x2200 mm
• Tarvittava määrä MTF 4824 K -moduuleja, samankokoinen kuin kattomoduuli, varmistamaan tarvittava
ilmanotto saastumisluokituksen mukaisesti; suodatusluokitus: H14
• Suodatuksen poistovirtausmoduuli MRF SPECIALE K, joustava kytkentä imuyksikköön OMK PF 4 H13;
suodatustehokkuus: H 13
• itsetuulettava moduuli OMK PF 4 H13 omassa imuyksikkövaunussaan, välttämätön huoneen
paineenhallintaan;
• esijohdotetut sähköjärjestelmät, joissa pikaliittimet, mukaan lukien sähköinen ohjauspaneeli ja
ohjaus MODBUS-protokollan kautta. Kaikkia Bioroomille tyypillisiä toiminnallisia parametreja, kuten
virtausnopeutta, painetta ja suodattimen kulumista, voidaan tarkkailla ja hallita paikallisesti tai
etäyhteydellä.

Tekniset tiedot
• Sisääntulon suodatustehokkuus: H14
• Poistoaukon suodatustehokkuus: H14 + H13
• Käsitellyn ilman virtaus: 800 mc/h +/-20%
• Ilmatilavuuden vaihtuminen tunnissa: 45 +/-20%
• Saastumisluokitus standardin ISO 14644 mukaisesti: ISO7
• Paine-ero - ulkoinen: -20Pa +/-20%
• Tarkastukset: paine-ero, suodattimien kuluminen
• Asennettu teho: 0,6 kW
• Virtalähde: 230V 1F 50Hz (CEE-pistoke)
• Melutaso: <58 dB (A)
• Sertifiointi: CE
• Dokumentaatio: käyttö-, huolto- ja asennusohjeet

Johtopäätökset:
Esteettinen yleisvaikutelma, kun otetaan huomioon tekninen muotoilu ja kadehdittava kirkkaus joka
vähentää käyttäjien eristyksenomaisuutta. Takaa viimeistelyn ja suorituskyvyn vaativimmille aloille.
Flexwall Cleanroom Kit -puhdastilasarja voi olla tehokas ja erittäin kätevä ratkaisu kontaminaation
hallintajärjestelmien tarpeiden täyttämiseksi toimiin joissa niitä ei perinteisesti käytetä, koska ne voidaan
toteuttaa erittäin nopeasti pienemmillä kustannuksilla ja ne tarjoavat maksimaalisen
järjestelmäjoustavuuden.

LISÄVARUSTEET:
- lattiapäällyste yhdellä arkilla, itsekiinnittyvä PVC;
- lukitus 2 ovelle (4 valoa + 2 sähkölukkoa + 1 ohjausyksikkö + johdotus)
- valaisin takaa 500 luksin keskiarvon
- ilmastointijärjestelmä, joka takaa +24°C/- 2°C Ur <60%, ulkoisissa olosuhteissa 5°C<T<+35°C ja Ur 50%;
- kannettava sterilointijärjestelmä paineilmalla peretikkahappohöyryn tuottamiseksi
- MDA 3000 -ilmasuihku henkilöstölle
- laminaarinen virtauksellinen laboratoriokaappi UV-säteilyllä ja oven lukituksella
- läpikulun höyrysterilointilaite, liitetty sisäänkäyntihuoneen seinään

Scheda Prodotto - Tuotetiedot

PRODOTTO / TUOTE
Foglio morbido di PVC dissipativo statico (GRIGLIA) con NUCLEO IN PLASTICA.
Staattinen dissipatiivinen PVC-arkki (VERKKO) MUOVIYTIMELLÄ.
DESCRIZIONE / KUVAUS
Le applicazioni sono partizioni per camere bianche e tende, finestre portatili, materiali di rivestimento per pannelli
IC e altri per applicazioni antistatiche.
Sisältää puhdastilojen väliseinät ja verhot, siirrettävät ikkunat, päällystemateriaalit IC-paneeleille ja muut
antistaattiset ratkaisut.
PROPRIETÀ / OMINAISUUDET
Caratteristiche / Ominaisuudet

Pintavastus

Tensione Elettrostatica
Elektrostaattinen jännite
Decadimento Elettrostatico
Elektrostaattinen hajoaminen

Griglia
Verkko

Trasparente
Läpinäkyvä

<= 1 X 106 ohmia

<= 1 X 1011
ohmia

< 50 V

< 100 V
< 0.5 sek

ANSI/ESD S4.1

Misuratore di campo elettrostatico
Elektrostaattinen kenttä
MIL-B-81705C,
5000V to 500V

MD (↔) 1.8 kg/mm 2

Forza di tensione
Vetolujuus

ASTM D-882
TD (↨) 1.8 kg/mm2
MD (↔) 1.1 kg/mm 2

100% Modulabile
100% kerroin

ASTM D-882
TD (↨) 1.8 kg/mm2
MD (↔) 170%

Allungamento
Elongaatio

ASTM D-882
TD (↨) 210%

Restringimento al calore
Lämpökutistuma

Misure / Koko

Metodo di Prova / Testaustapa

A temperatura ambiente : < 1%
Huoneenlämmössä: < 1%
60 C x 30min H2O:ssa: < 5%

Spessore / Paksuus

0.3 mm, 0.5 mm, 1 mm

Larghezza / Leveys

1370 mm

Lunghezza / Pituus

30m per rotolo / rulla

I Nostri Test di Laboratorio
Laboratoriotesteissämme

I Nostri Test di Laboratorio
Laboratoriotesteissämme

VERSIO
KAHDELLE SÄNGYLLE
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